Achterhoek West
Jaarverslag 2017

"Er is altijd iemand die
aan mij denkt. Daardoor
tel ik weer mee."

Humanitas Achterhoek West is actief op vijf
verschillende gebieden: armoede, eenzaamheid,
opgroeien, opvoeden en verlies in de gemeenten
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude
IJsselstreek. Dit jaarverslag betreft onze activiteiten
in 2017.

PERSOONLIJKE
AANPAK
Humanitas werkt kleinschalig
en persoonlijk. De contacten
zijn van mens tot mens en
worden lokaal georganiseerd.
Wat ons bindt is het gevoel
dat we iets voor elkaar willen
betekenen en een zinvolle
bijdrage willen leveren aan de
maatschappij.

BESPAREND
De hulp van onze vrijwilligers
werkt. Het voorkomt dat
mensen een beroep moeten
doen op professionele zorg en
hulpverlening. En vrijwilligers
helpen mee het sociale
netwerk te versterken!

SCHOLING
Bij ons gaat niemand zonder
voorbereiding aan de slag.
De Humanitas Academie
organiseert de scholing van
onze vrijwilligers. Daarnaast
krijgt elke vrijwilliger
persoonlijke begeleiding.

HUMANITAS
WAARDEN
• Samenleven op basis van
gelijkwaardigheid
• Regie behouden over je eigen
leven
• Verantwoordelijkheid nemen
voor jezelf en voor een ander
• Vraaggericht werken: kijken
wat er leeft in de maat
schappij en de activiteiten
daarop aanpassen
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OVER HUMANITAS
Humanitas is er voor mensen
die samen met een vrijwilliger
op eigen kracht iets willen
veranderen aan hun situatie.
Jaarlijks bieden onze ruim
25.000 goed geschoolde
vrijwilligers hulp aan meer
dan 70.000 deelnemers. Wij
werken binnen zes thema’s:
Eenzaamheid, Verlies,
Opvoeden, Opgroeien, Detentie
en Thuisadministratie.

108

deelnemers

64

vrijwilligers

Thema's Humanitas
Achterhoek West
Eenzaamheid
Tegen eenzaamheid organiseert
Humanitas Achterhoek West:
Vriendencafé in de Stadskamer
Koken en lekker eten in de Buurtkamer
Vriendschappelijk bezoek aan huis
Tandem met eigen maatjes coach
Naoberkring met eigen telefoonkring en
Vriendenkring
Coördinatie Tandem, Vriendencafé en
Vriendschappelijk Huisbezoek:
Marianne de Veer, 06-5755 2508,
m.deveer@humanitas.nl
Coördinatie Buurtkamer:
Willy Vels, 06-8193 2142,
twalletje@msm.com
Coördinatie Naoberkring:
Wim Pasman, 06-3818 7563,
pasmanwim@hotmail.com

Armoede
Tegen armoede biedt Humanitas
Achterhoek West:
Thuisadministratie
Formulierencafé
Coördinatie:
Jan Brouwer, 06-5139 7128,
humanitas1@live.nl

2017 en 2018
In het voorjaar gingen de deuren van het
Vriendencafé in de Stadskamer Winkel
open in de pilotfase.
Helaas ging in 2017 de
Kindervakantieweken door gebrek aan
fondsen niet door.
In juni is in Doetinchem de lokale Coalitie
Erbij gestart. Onderdeel daarvan is de
website www.komerbijindoetinchem.nl
In het najaar is de Naoberkring voorbereid,
die medio januari 2018 is gestart.

Bestuur Humanitas
Achterhoek West
Arend Kloosterman
voorzitter
Carmen Nicolaas
secretaris, portefeuille Verlies
Fred Elfrink
portefeuille Opgroeien
Hans van den Brink
penningmeester, portefeuille Opvoeden
Hemma Winter
portefeuille Armoede

Steun ons
Draagt u Humanitas een warm hart toe en
wilt u ons steunen? Dat kan. We zijn met
alle vormen van hulp enorm blij!
Dat kan o.a. door een vrijwillige bijdrage op
rekeningnummer NL26RABO0344759121
onder vermelding van
'Humanitas Achterhoek West'.
Andere manieren om ons te steunen vindt
u op onze website:
www.humanitas.nl/steun-ons.

Leonie van Stiphout
portefeuille Eenzaamheid
Wim Pasman
portefeuille Eenzaamheid en Marketing

Contact
Secretariaat
Telefoon: 06-8356 3160
E-mail: achterhoekwest@humanitas.nl

Opvoeden
Voor opgroeiende kinderen is een goed
contact met beide ouders essentieel.
Daarom is er:
BOR, Begeleide Omgangsregeling
Coördinatie:
Bianca Beks-Leussenkamp, 06-5349 6119,
b.beks-leussenkamp@humanitas.nl

Opgroeien

Achterste rij van links naar rechts:
Leonie van Stiphout, Carmen Nicolaas, Fred Elfrink, Hans van den Brink
Voorste rij van links naar rechts:
Hemma Winter, Arend Kloosterman, Wim Pasman

Lekker even ontspannen kind zijn. Even er
tussenuit met Humanitas
Kindervakantieweken.
Portefeuillehouder namens bestuur:
Fred Elfrink, 0314-327 538,
elfrink123@hetnet.nl

Verlies
Als je een dierbare verloren hebt, moet je
je gevoelens van rouw en verdriet met
anderen kunnen delen.
Daarom is er :
Steun bij Verlies aan huis
Lotgenotengroep rouwverwerking
Coördinatie Steun bij Verlies:
Marianne de Veer, 06-5755 2508,
m.deveer@humanitas.nl
Coördinatie Lotgenotengroep
rouwverwerking:
André Lamers, 06-4120 0850,
andrelamers@live.nl
Humanitas Achterhoek West
Secretariaat
Telefoon: 06-8356 3160
E-mail: achterhoekwest@humanitas.nl
www.humanitas.nl/achterhoek_west
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